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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM

DAN PERKAWINAN DALAM ADAT MINANGKABAU

A. Pengertian Mahram

Mahram  atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia

berasal dari kata  harama  yang artinya mencegah bentuk  mashdar  dari kata

harama yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka

mahram  secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk

dinikahi.1

Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang

haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab  nasab, persusuan dan

pernikahan.2

Sedangkan Imam Ibnu Atsir berkata, mahram adalah orang-orang yang

haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan

lain-lain. Selain itu mahram dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus

yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan

dengan tambahan tidak membatalkan wudhu bila disentuh.

1 Qomarudin Sholeh, Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah, (Bandung: CV
Diponegoro,2002), hlm. 146.

2. Imam Ibnu Qudamah, al Mughniy, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, Juz VII, tt). hlm.
470



81

B. Dasar Hukum Mahram

Adapun nash yang menjadi dasar bagi mahram, yaitu firman Allah SWT di

dalam surat al-Nisa’, ayat 23 dan 24:
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Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu
yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan
sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang
dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi
jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.3

(an-Nisa’:23)

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah
menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan
dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-
istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka
istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,
berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai
suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap
sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah
menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana.4 (an-Nisa’:24)

3 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (tt: Maghfirah, th), h. 81 .
4 Ibid.
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Juga terdapat dalam hadist dari beberapa riwayat yang menjelaskan

tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, diantaranya yaitu:

نَاِد، َعِن األَْعَرِج، َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ رَ  ِ ْبُن یُوُسَف، أَْخبََرنَا َمالٌِك، َعْن أَبِي الزِّ ثَنَا َعْبُد هللاَّ َي ضِ َحدَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:  ُ َعْنھُ: أَنَّ َرُسوَل هللاَّ تِھَا، َوالَ بَْیَن الَمْرأَِة «هللاَّ الَ یُْجَمُع بَْیَن الَمْرأَِة َوَعمَّ

5«َوَخالَتِھَا

Artinya: ‘Abdullah ibn Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan

pada kami, dari Abi al-Zinad, dari al-A’raj, dari Abi Hurairah ra:

bahwasanya Rasulullah saw berkata: Janganlah kamu mengumpulkan

(dalam pernikahan) perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah) dan

perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu).

ثَنَا یَْحیَى ْبُن یَْحیَى، قَاَل: قََرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن أَبِي بَْكٍر، َعْن َعْمرَ  ةَ، أَنَّ َحدَّ

ٍل َعائَِشةَ، أَْخبََرْتھَا، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َكاَن ِعْنَدھَا، َوإِنَّھَا َسِمَعْت َصْوَت َرجُ 

تَِك، فَقَاَل یَْستَأِْذُن فِي بَْیِت َحْفَصةَ، قَالَْت َعائَِشةُ: فَقُْلُت: یَا َرُسوَل هللاِ، ھََذا َرُجٌل یَْستَأِْذُن فِي بَیْ 

َضاَعِة -» أَُراهُ فَُالنًا«َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:  فَقَالَْت َعائَِشةُ: یَا -لَِعمِّ َحْفَصةَ ِمَن الرَّ

َضاَعِة -َرُسوَل هللاِ، لَْو َكاَن فَُالٌن َحیًّا  ھَا ِمَن الرَّ ؟ قَاَل َرُسوُل هللاِ صَ -لَِعمِّ لَّى هللاُ َدَخَل َعلَيَّ

ُم اْلِوَالَدةُ «َعلَْیِھ َوَسلََّم:  ُم َما تَُحرِّ َضاَعةَ تَُحرِّ 6«نََعْم، إِنَّ الرَّ

Artinya: “Yahya ibn Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata: aku
membacakan kepada Malik, dari ‘Abdillah ibn Abi Bakr, dari ‘Amrah,
bahwasanya ‘Aisyah mengabarkan, ketika Rasulullah saw bersamanya,
dan ketika ia mendengar suara laki-laki meminta izin untuk memasuki
rumah Hafsah, ‘Aisyah berkata: aku berkata: Ya Rasulallah, laki-laki itu
meminta izin memasuki rumahmu, maka Rasulullah saw bersabda: aku
lihat dia adalah si fulan paman sesusuan Hafsah- maka ‘Aisyah berkata:
ya Rasulullah, seandainya fulan paman sesusuan ‘Aisyah masih hidup,
bolehkan ia masuk ke rumahku? Rasulullah saw bersabda: ya,
sesungguhnya susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh
hubungan kelahiran (darah).

5 Abu ‘Abdullah ibn Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Qahirah: Dar Ibn al-Hisyam,
2004), cet. ke-1,  kitab Nikah, hadits no. 5109, h. 620.

6 Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
2000), kitab al-Ridha’, hadits ke-1, no.1444, h. 544.
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ُد ْبُن ُرْمح، أَ  ثَنَا قُتَْیبَةُ ْبُن َسِعیٍد، َحدَّثَنَا لَْیٌث، ح وَحدَّثَنَا ُمَحمَّ ْخبََرنَا اللَّْیُث، َعْن یَِزیَد ْبِن أَبِي َحدَّ

َضاَعِة یَُسمَّى أَْفلَ  ھَا ِمَن الرَّ َح. َحبِیٍب، َعْن ِعَراٍك، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعائَِشةَ، أَنَّھَا أَْخبََرْتھُ: أَنَّ َعمَّ

َال تَْحتَِجبِي ِمْنھُ، «ِھ َوَسلََّم. فَقَاَل لَھَا: اْستَأَْذَن َعلَْیھَا فََحَجبَْتھُ، فَأَْخبََرْت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَیْ 

َضاَعِة َما یَْحُرُم ِمَن النََّسبِ  7«فَإِنَّھُ یَْحُرُم ِمَن الرَّ

Artinya: Qutaibah ibn Sa’id menyampaikan kepada kami, Laits menyampaikan
kepada kami, dan Muhammad ibn Rumha menyampaikan kepada kami,
al-Laits mengabarkan kepada kami, dari Yazid ibn Abi Habib, dari
‘Irak, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, ia mengabarkan bahwa pamannya
sesusuan yang bernama Aflah meminta izin kepadanya untuk masuk,
namun ia melarangnya masuk, kemudian ia mengabarkan hal ini kepada
Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw bersabda: janganlah kamu
melarangnya masuk, karena susuan mengharamkan apa yang
diharamkan oleh hubungan nasab.

ا فع عن نبیھ بن وھب أن عمر بن عبد حد ثنا یحیى بن یحیى قا ل: قرأت على ما لك عن ن

هللا ارادھن یزوج طلحة بن عمر بنت شیبھ بن جبیر فا رسل إلى أبان بن عثمان یخضر ذ لك 

وھو امیر الحج فقال ابان سمعت عثمان بن عفان یقول: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

8ال ینكح المحرم والینكح وال یخطب. (رواه مسلم)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata:
Kudapatkan dari Malik dari Nafi‟ dari Nubaih bin Wahab dari
Umar bin Abdullah ketika Thalhah bin Umar ingin menikahi anak
perempuan Syaibah bin  Jabir, maka telah mengirimkan kabar
kepada Aban bin Usman yang hadir ketika itu dan dia adalah
pemimpin Jama‟ah Haji, Aban Berkata aku mendengar usman bin
Affan berkata Rasulullah SAW. Bersabda orang yang sedang
ihram tidak boleh menikah, dinikahkan atau melamar ”(H.R.
Muslim).

C. Pembagian Mahram

Mahram  nikah dalam fiqih dibagi menjadi dua, yaitu;  mahram mu‟abbad

dan mahram ghairu muabbad.

1. Mahram Mu’abbad.

7 Ibid.,  kitab al-Ridha’, hadits ke-9, no. 1445, h. 545.
8 Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi., Op Cit.,
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Mahram mu‟abbad  adalah orang-orang yang haram melakukan

pernikahan untuk selamanya.9 Ada tiga kelompok  mahram mu‟abbad

menurut fiqih, yaitu karena adanya hubungan nasab/kekerabatan, adanya

hubungan pernikahan dan hubungan persusuan.

a. Mahram karena adanya hubungan nasab/kekerabatan

Berikut ini orang-orang yang tidak boleh dinikahi seorang laki-laki

karena ada hubungan kekerabatan :

1)  Ibu

2)  Anak perempuan

3)  Saudara perempuan

4)  Saudara perempuan ibu

5)  Anak perempuan dari saudara laki-laki

6)  Anak perempuan dari saudara perempuan

b.  Mahram karena hubungan pernikahan

Perempuan-perempuan yang menjadi  mahram  bagi laki-laki untuk

selamanya sebab ada hubungan pernikahan antara lain adalah :

1)  Ibu tiri, atau perempuan yang telah dinikahi oleh ayah

2)  Menantu

9 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam: A
ntara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,( Jakarta:Kencana, 2009), h. 110.
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3)  Mertua

4)  Anak dari istri yang telah digauli

Ulama‟ empat mazhab sepakat mengenai keharaman menikahi

wanita-wanita diatas, baik yang dikarenakan hubungan nasab maupun

karena hubungan perkawinan.10

c. Mahram Karena Hubungan Sepersusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air

susu yang diminumnya akan menjadi daging dan darah dalam tubuhnya

sehingga perempuan tersebut sudah seperti ibunya sendiri. Perempuan itu

sendiri dapat menyusui karena kehamilan dari hubungannya dengan

suaminya, maka anak yang menyusu kepadanya juga terhubung dengan

suaminya layaknya seorang anak terhubung kepada ayah kandungnya.

Selanjutnya keharaman-keharaman melakukan perkawinan berlaku

sebagaimana hubungan nasab. Selanjutnya keharaman-keharaman

melakukan perkawinan berlaku sebagaimana hubungan nasab.11

Semua Ulama sepakat mengenai keharaman menikahi seseorang

yang memiliki hubungan sesusuan, tetapi berbeda pendapat dalam

menentukan terjadinya hubungan sesusuan.

10 Muhammad Jawad Mughniyah,  Fiqih Lima Mazhab, terj. Al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-
hamsah, Jakarta: Kencana, 2001, hlm. 326-328. Keterangan tersebut juga dapat dibaca di
Abdurrahman al-Jaziri, Abdurrahman al-Jaziri, Kitabu al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba‟ah, Juz
IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, tt., hlm. 61-62.

11 Amir Syarifudin, Op.Cit., hlm. 115-116. Keterangan yang sama juga terdapat pada
Abdurrahman al-Jaziri, Kitabu al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba‟ah, Juz IV, (Beirut-
Libanon:Dar al-Kutub al-Ilmiyah), tt., hlm. 61
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Jumhur Ulama‟ berpendapat bahwa hubungan susuan dapat terjadi

jika bayi yang menyusu berumur tidak lebih dari dua tahun, pendapat lain

berasal dari Ulama‟ Zahiriyah yang mengatakan bahwa sesusuan juga

berlaku bagi anak berusia lebih dari dua tahun, bahkan yang sudah dewasa.

Zahiriyah mendasarkan pendapatnya pada zahiriyah ayat dan

keumumannya, sedangkan hadis mengenai batas usia dua tahun tidak

cukup kuat untuk membatasi keumuman nash.12

Bila si anak  telah berhenti menyusu sebelum dua tahun dan tidak

memerlukan susu lagi, kemudian ia disusui maka menurut Imam Malik hal

itu tidak dapat menyebabkan hubungan susuan, tetapi Abu Hanifah dan

Syafi‟i menyatakan hal tersebut menyebabkan terjadinya susuan dengan

berdasar pada hadist tentang batas usia susuan dua tahun.13

Dalam hal kadar susuan Imam Malik berpendapat bahwa hubungan

susuan dapat terjadi tanpa melihat berapa banyak si anak menyusu, asal

jelas sudah menyusu maka timbullah hubungan susuan. Jumhur  Ulama‟

berpendapat bahwa hubungan susuan terjadi jika si bayi menyusu paling

sedikit lima susuan.14

Mengenai cara menyusui, Jumhur  Ulama‟ berpendapat bahwa

apapun cara yang ditempuh asalkan susu perempuan itu  sampai

dikerongkongan anak maka terjadilah hubungan susuan, sedangkan

Zahiriyah mengharuskan susuan dilakukan dengan cara anak menyusu

12 Amir Syarifudin, Op.Cit., hlm. 116
13. Ibid.,
14Ibid.,
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langsung dari perempuan lain yang bukan ibunya untuk dapat

menimbulkan hubungan susuan.

Berkaitan dengan kemurnian air susu, Imam Abu Hanifah

berpendapat bahwa susu yang telah bercampur dengan zat lain tidak dapat

menimbulkan hubungan susuan. Imam Syafi‟i dan sebagian pengikut

madzhab malik berpendapat bahwa hubungan susuan tetap terjadi meski

susu tidak murni selama tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu

tersebut.15

2. Mahram Ghairu Mu’abbad

Mahram Ghairu Mu‟abbad adalah orang-orang yang haram

melakukan pernikahan untuk sementara dikarenakan hal tertentu, bila hal

tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi. Beberapa

sebab yang menimbulkan hubungan mahram ghairu mu‟abbad antara lain

adalah :

a. Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa.

Mengumpulkan dua orang bersaudara yang dimaksud dalam ayat

tersebut adalah menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus

dalam satu masa. Larangan tersebut melahirkan ketentuan sebagai berikut:

15 Ibid., hlm. 118-119. Dapat juga dibaca pada Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih
Lima Mazhab, terj. Al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Khamsah, Jakarta: Kencana, 2001, hlm. 343
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Jika keduanya dinikahi sekaligus dengan satu akad, maka

pernikahan dengan kedua perempuan tersebut menjadi batal. Jika

pernikahan dilakukan secara berurutan maka pernikahan pertama sah

sedangkan yang kedua batal.16

Bersaudara yang dimaksud dalam al-Qur‟an surat an Nisa‟ ayat 23

adalah seorang  wanita dengan saudara kandungnya, dengan bibi dari ayah

atau ibunya, dengan anak dari saudara perempuan atau laki-lakinya.17

Mengenai dua orang yang bersaudara kandung semua Ulama mazhab

sepakat tentang keharaman mengumpulkan keduanya. Akan tetapi

mengenai dua orang yang berhubungan sebagai bibi dan keponakan para

ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya

haram mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya

maupun dari ibunya.

Semua Ulama‟ mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki dilarang

menikahi saudara perempuan dari istri yang telah dicerainya dengan talak

raj‟i sampai masa iddahnya berakhir, adapun jika talaknya adalah talak

ba‟in para ulama berbeda pendapat. Ulama‟ Hanafiyyah dan Hanabilah

mengatakan bahwa selama istri sedang dalam masa „iddah maka haram

hukumnya laki-laki menikahi saudara istrinya tersebut baik talaknya

berupa talak raj‟i maupun talak ba‟in. Ulama‟ Syi‟ah, Maliki dan Syafi‟i

berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi saudara dari istri

16Ibid.,
17 Sayid Sabiq, Op.Cit., hlm. 131-132.
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yang telah ditalaknya jika talak yang jatuh adalah talak ba‟in baik sebelum

masa „iddah istri berakhir ataupun belum.18

b. Larangan poligami di luar batas.

Batas poligami dalam Islam adalah empat orang, maka seorang

laki-laki yang telah memiliki istri empat tidak boleh menikah dengan

perempuan  untuk yang  kelima, kecuali sudah menceraikan istrinya

dengan talak ba‟in. Batasan poligami ini terdapat pada al-Qur‟an surat an-

Nisa’ ayat 3.

c.  Larangan karena adanya ikatan perkawinan

Islam melarang keras seorang laki-laki menikahi perempuan yang

masih bersuami sehingga menutup peluang terjadinya poliandri. Ketentuan

ini ditegaskan dalam al-Qur‟an surat an- Nisa‟ ayat 24.

d.  Larangan karena sedang dalam masa ‘iddah

Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya harus

menahan diri dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Masa ini disebut

„iddah. Bagi perempuan yang dicerai dan masih haid, iddahnya adalah tiga

kali suci, yang tidak haid tiga bulan, yang bercerai karena mati iddahnya

adalah empat bulan sepuluh hari sedangkan yang ditinggal mati dalam

keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan.19

e.  Larangan karena talak tiga

18 Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit., hlm. 479.

19 Ibid, hlm. 464. Keterangan yang sama juga terdapat pada Amir Syarifudin, Op.Cit.,
hlm. 304-305.
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Semua Ulama‟ mazhab sepakat bahwa seorang perempuan yang

dicerai dengan talak tiga oleh suaminya  maka  haram bagi bekas suaminya

tersebut sebelum ada muhallil.20 Hal ini berdasarkan pada al-Qur‟an surat

al-Baqarah ayat 230.

f.  Larangan menikahi pezina

Perzinaan adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan diluar ikatan pernikahan yang sah. Larangan

menikahi pezina sampai ia berhenti melakukannya dan bertaubat tertuang

dalam al-Qur‟an surat an-Nur ayat 3. 21

g.  Larangan karena beda agama

Semua  Ulama‟ mazhab sepakat mengenai keharaman seorang

perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim, akan tetapi

mereka berbeda pendapat dalam hal hukum seorang laki-laki muslim

menikahi perempuan non muslim. Berdasarkan al-Qur‟an surat al-

Ma‟idah ayat 5, empat mazhab Sunni sepakat bahwa perempuan ahli kitab

dari golongan Nasrani dan Yahudi halal bagi laki-laki muslim. .

D. Mahram Nikah Menurut Perundang-Undangan.

Perundang-undangan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah

perundang-undangan maupun peraturan-peraturan tertulis tentang perkawinan

yang diberlakukan di Indonesia.

1. Udang-undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan

diundangkan pada tanggal 02 januari 1974 dan masuk dalam Lembar

20 Muhammad Jawad Mughniyah, Op.Cit., hlm. 453.

21 Amir Syarifudin, Op.Cit., h. 129-130.
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Negara dengan No. I Tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9

tahun 1975, undang-undang perkawinan No. I Tahun 1974 diberlakukan,

dan dapat berlaku secara efektif sejak tanggal 01 Oktober 1975.22

Ketentuan undang-undang perkawinan No. I tahun 1974 pasal II

ayat I menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum agamanya masing-masing”23 Dengan demikian orang

Islam harus menggunakan tata cara menurut hukum Islam ketika

melakukan pernikahan. Meskipun demikian beberapa ketentuan

perkawinan tetap dimuat dalam undang-undang tersebut, diantaranya

adalah masalah mahram.

Masalah mahram dibahas dalam pasal 8, 9, 10 dan 11 undang-

undang perkawinan No. I Tahun 1974 dengan istilah larangan

perkawinan.24

a) Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974

Dilarang melangsungkan perkawinan antara dua orang

yang:

1) Berhubungan darah dalam satu garis  keturunan  lurus keatas

atau kebawah.

2) Berhubungan darah dalam satu garis keturunan menyamping,

yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang

tuanya atau neneknya.

22 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 86.
23. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005) Cet

ke-1, h 1.
24. Ibid.,h. 4-5
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3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan

ibu/bapak tiri.

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,

saudara susuan dan bibi/paman susuan.25

5) Berhubungan saudara dengan istri  atau sebagai bibi atau

kemenakan dari istri  dalam hal seorang suami beristri lebih

dari satu.

6) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain

yang berlaku dilarang kawin.

b) Pasal 9 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974

Seseorang yang masih terikat hubungan perkawinan dengan

orang lain tidak boleh kawin lagi  kecuali dalam hal yang tersebut

dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini

(pengecualian poligami untuk laki-laki).

c) Pasal 10 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974

Antara suami istri yang telah dua kali bercerai tidak boleh

menikah lagi,  sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam agama

dan kepercayaannya.26

d) Pasal 11 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya

mempunyai masa tunggu tertentu yang diatur oleh negara melalui

hakim jika tidak ada ketentuan dalam agama.

2. Kompilasi Hukum Islam

25.Amir Syarifuddin., Op Cit., h. 135-136
26 Ibid., hlm. 138.
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Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974 telah

menyebutkan bahwa sahnya perkawinan adalah bila dilakukan menurut

hukum Islam. Pasal 49 ayat I UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa

dalam masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan sedekah yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam maka Pengadilan Agama yang berhak

menyelesaikan jika terjadi sengketa. Hukum Islam termuat dalam berbagai

bentuk kitab fiqh yang memberi peluang perbedaan sangat besar. Oleh

karena itulah loka karya para Ulama‟ pada tanggal 2-5 Februari 1988

dikukuhkan dengan Inpres No. I Tahun 1991 menghasilkan Kompilasi

Hukum Islam yang dipakai sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama

seluruh Indonesia. Kompilasi  Hukum  Islam  tetap dapat disebut sebagai

salah satu hukum positif meskipun tidak/belum sampai pada tingkat

undang-undang.27

Kompilasi Hukum Islam membahas  mahram  dengan istilah

Larangan Kawin yang ketentuannya termuat pada bab VI pasal 39, 40, 41,

42, dan 43, berikut adalah kutipannya:

a) Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-

laki dengan perempuan karena:

1. Pertalian Nasab, yaitu ibu, nenek dan seterusnya dalam

garis urus  ke atas, saudara kandung, seayah, seibu, bibi.

2. Pertalian Kerabat Semenda, yaitu mertua, ibu tiri, anak tiri

kecuali belum terjadi percampuran dengan istri, menantu.

27 A. Basiq Djalil, Op.Cit., hlm. 121-130.
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3. Pertalian Sesusuan, yaitu ibu susuan dan seterusnya dalam

garis lurus ke atas; saudara sesusuan dan seterusnya dalam

satu garis lurus ke bawah; saudara perempuan dari saudara

sesusuan dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah; bibi

susuan, nenek susuan dan seterusnya dalam garis lurus ke

atas; anak yang disusui istrinya dan seterusnya dalam garis

lurus ke bawah.

b) Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan

dengan orang lain, seorang perempuan yang sedang dalam masa

iddah dari perceraiannya dengan orang lain dan seorang perempuan

yang tidak beragama Islam.28.

c) Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam

Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan

perempuan yang berhubungan saudara sesusuan atau nasab dengan

istrinya, baik sekandung, seayah, maupun seibu serta

keturunannya, juga bibi atau kemenakannya.

d) Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam

Seorang laki-laki dilarang menikahi istri kelima, dalam hal

salah satu istri yang empat sudah dicerai dengan talak  raj‟i  harus

menunggu masa iddahnya.

e) Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam

28 Ibid., hlm. 138
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Seorang laki-laki dilarang menikahi istri yang sudah ditalak

tiga sebelum ada penyela dan dengan bekas istri yang dili‟an.

f) Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Seorang perempuan Islam tidak boleh menikah dengan

seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

E. Perkawinan Dalam Minangkabau

Hubungan kekerabatan materilineal adalah bersiat alamiah dan lebih awal

munculnya dalam peradaban manusia dibandingkan dengan bentuk kekerabatan

lainnya. Hubungan kekerabatan materilineal ini telah ada semenjak manusia mulai

mengadakan hubungan dengan manusia lingkungannya. Pada waktu itu manusia

mulai menyadari adanya hubungan ibu anak sebagai kelompok inti dalam

masyarakat. Dalam kelompok inti itu anak hanya mengenal ibunya dan tidak

mengenal ayahnya. Ayahnya hanya sebagai orang yang singgah dalam kehidupan

ibunya yang menyebabkan ibunya melahirkannya. Ibunya yang mengasuh,

mengurus dan membesarannya, hingga ibunyalah yang menjadi kepala keluarga.

Ikatan keluarga inti kemudian berkambang dan melahirkan. Oleh karena dalam

rumah tangga itu ibu yang berkuasa, maka perkembangan keturunan itu diketahui

melaui garis ibu dan untuk selanjutnya garis keturunan diperhitunggkan melalui

ibu atau perempuan. Dengan demikian timbul ikatan kekerabatan yang disebut

dengan matriarki. Hubungan kekerabatan lainnya yaitu patrilineal dan parental

adalah kelanjutan dari bentuk matrilineal.29

Orang Minangkabau masih terikat oleh satu kesatuan keturunan yang

ditarik menurut garis ibu atau perempuan. Kesatuan atas dasar keturunan itu

29Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984) Cet ke-1, h. 184. Lihat Kuncara Ningrat, Skema
dari pengertian-pengertian baru untuk mengupas sistem kekerabatan. h 441.
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disebut suku. Karena keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja,

maka bentuk kesatuan keturunan itu disebut matrinieal.30

Selanjutnya bila diperhatikan ciri-ciri masyarakat yang menganut sistem

matrilineal, anak dari dua orang perempuan yang bersaudara adalah sangat rapat

hingga tidak mungkin megadakan perkawinan, dalam penentuan keturunan pihak

suami tidak masuk hitungan dan anak-anak dibesarkan dirumah keluarga ibunya.

selanjutnya dilihat pula adat yang berlaku di Minangkabau yang mengenai hal-hal

tersebut ternyata ciri-ciri tersebut menurut asalnya terdapat juga di Minangkabau.

Kekerabatan matrineal ini mempengaruhi berbagai segi kehidupan dalam

masyarakat. Salah satu di antaranya adalah perkawinan dalam kekerabatan

matrilineal. Perkawinan ini memiliki ciri khas pula. Semua itu di atur oleh agama

(syarak) dan adat. Dalam kata pusaka telah diungkapkan “adat basandi syarak,

syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai”. Gabungan dari

kedua hal ini merupakan aturan dalam perkawinan kekerabatan minangkabau.31

Perkawinan dalam minangkabau mengandung makna tersendiri.

Perkawinan ini mengandung makna baik luas maupun dalam. Jika dilihat dari

maknanya secara luas, perkawinan menyebabkan terjadinya hubungan kerabat

yang baru antara dua keluarga besar. Dari makna yang dalam terlihat penerapan

suruhan agama. perkawinan bukan hanya berartikan penyatuan dua insan dalam

sebuah rumah gadang, tetapi lebih luas dari itu.

Peristiwa perkawinan merupakan peristiwa pembentukan hubungan baru

antar keluarga. Melalui perkawinan terbentuk hubungan kerabat baru seperti,

“sumando dan sumandan, ipa dan bisan, mintuo dan minantu”. Lahirnya seorang

30Ibid., h. 182
31Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan

Nenek Moyang Orang Minang, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2015), Cet ke-2. h. 265.
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anak dari sebuah perkawinan pun akan membuat hubungan kerabat yang baru

antara lain “iduak bako dan anak pisang”.

Perkawinan membentuk jalinan antar individu dengan individu, hingga

antar keluarga dengan keluarga. Jalinan antar keluarga ini terwujud dalam

pertemuan antara dua rumah gadang yang berbeda suku.

Perkawinan memiliki makna yang dalam karena mengikuti syariat agama.

Menurut syarak (agama), perkawinan adalah mengucapkan aqad nikah dihadapan

kadhi dan diketahui oleh beberapa orang saksi. Hal ini merupakan bagian penting

dalam kehidupan orang minangkabau seperti yang diungkapkan bahwa “adat

basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.32

Adapun jenis perkawinan dalam adat Minangkabau terbagi kepada tiga

jenis perkawinan:33

1. Perkawinan Dalam Nagari.

Berpegangan terhadap hubungan dengan kekerabatan matrilineal,

ada yang disebut dengan perkawinan luar suku. Dalam adat minangkabau

perkawinan antara sesama suku dilarang. Perkawinan sesuku ini dalam

minangkabau disebut dengan “tamakan pokok”. Sanksi dari sebuah

perkawinan yang suku adalah seperti terusir dari kampung, menjadi bahan

ejekan baik untuk yang melakukan perkawinan itu sendiri maupun

keluarganya.

Pada topik yang lain telah dijelaskan bahwa masyarakat

minangkabau hidup secara berkelompok yang ditandai dengan suku.

Mereka yang sesuku tersebut disebut dengan “badunsanak” (bersaudara).

32Ibid
33Ibid
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Walaupun mereka sudah berlainan rumah gadang, pada awalnya berasal

dari satu garis keturunan dan satu rumah gadang. Maka dari itu mereka

tidak boleh melakukan perkawinan.

Perkawinan luar suku disebut juga perkawinan antar rumah

gadang. Jadi selain menghindari perkawinan orang yang bersaudara

(badunsak), juga menghubungan jalinan kekerabatan yang baru antara dua

rumah gadang.

Dalam adat minangkabau, masyarakat dianjurkan untuk melakukan

perkawinan dalam nagari. Artinya, dianjurkan untuk melakukan

perkawinan antara dua suku yang berbeda namun tetap dalam satu nagari.

Katanya, hal tersebut berhubungan dengan fungsi seseorang di dalam

keluarga dan didalam sukunya.

Seorang laki-laki Minangkabau berdasarkan kekerabatan

matrilineal memiliki fungsi yang ganda. Seorang laki-laki dewasa

berfungsi sebagai mamak dalam rumah gadangnya. Maka dari itu, ia

berkewajiban untuk membimbing kemenakan dirumah asalnya atau dalam

sukunya. Setelah bekeluarga, ia juga berfungsi sebagai kepala keluarga,

dan memiliki tanggungjawab terhadap anak-anaknya dirumah istrinya.

Dalam sebuah kata pusaka diungkapkan

Kaluak paku kacang balimbiang

Daun bakuang lenggang-lenggangkan

Anak dipangku kamanakan dibimbiang

Urang kampuang dipatenggangkan

Patenggangkan adat jan binaso
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Dalam kata pusaka tersebut juga diungkapkan bahwa seorang laki-

laki selain bertanggung jawab terhadap anak kemenakannya, ia juga

bertanggung jawab terhadap orang dikampung dan adatnya. Oleh karena

itu, ia diharuskan untuk tetap berada dalam lingkungan kampungnya

setelah menikah. Jadi sangat dianjurkan untuk melakukan perkawinan

dalam nagari.

Jika seandainya seorang laki-laki melakukan perkawinan diluar

nagarinya, kemungkinan ia tak bisa menjalankan fungsinya secara

sempurna. Tentu saja ia harus jauh dari kemenakan, rumah gadang dan

orang kampungnya.  Sedangkan dalam adat minangkabau, laki-laki harus

tinggal dirumah sang istrinya. Jadi kemungkinan jarak dan waktu

membuat ia tak mampu membimbing kemenakannya, dan memelihara

adat serta orang kampungnya. Maka dari itu,  kekerabatan matrilineal

menganjurkan perkawinan dalam nagari dan tidak menganjurkan

pernikahan luar nagari.

Ini adalah bentuk perkawinan yang lebih dianjurkan dalam

Minangkabau. Namun yang lebih ideal lagi adalah perkawinan antar

keluarga terdekat seperti menikahi anak mamak (pulang ka anak mamak)

atau menikahi kemenakan bapak (pulang kabako).

Adapun perkawinan yang ideal dalam adat Minangkabau terbagi

kepada tiga perkawinan:

a) Perkawinan pulang kemamak, yaitu mengawini anak mamak, atau

perkawinan pulang kebako, yaitu mengawini kemenakan ayah.

Perkawinan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengawetkan
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hubungan suami isteri itu agar tidak terganggu dengan

permasalahan yang mungkin timbul, karena adanya ketidak

serasian antar kerabat. Ekses-ekses yang timbul didalam keluarga

yang berkaitan dengan harta pusaka dapat dihindarkan. Pola

perkawinan serupa ini, merupakan manifestasi dari pepatah yang

berbunyi “anak dipangku kemenakan dibimbing”.

b) Perkawinan ambil mengambil; artinya kakak beradik laki-laki dan

wanita A menikah secara bersilang dengan kakak – beradik wanita

B. Tujuan perkawinan ambil mengambil ini, ialah untuk

mempererat hubungan kekerabatan ipar besan, juga untuk

memperoleh suami yang pantas bagi anak kemenakan, tanpa perlu

menyelidiki asal usul calon pasangan suami isteri itu.

c) Perkawinan awak sama awak, yang dilakukan antar orang se

korong, se kampung, se Nagari atau se Minangkabau. Perkawinan

seperti ini dikatakan ideal karena untuk mengukuhkan lembaga

perkawinan itu, dimana sesungguhnya struktur perkawinan yang

eksogami ini, lebih mudah rapuh karena seorang suami tidak

memiliki beban dan tanggung jawab kepada anak dan isterinya.

Lain halnya jika pola awak samo awak, maka tambah dekat

hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu.

2. Perkawinan Luar Suku34

Perkawinan ini memiliki arti bahwa menikah dengan orang non

Minangkabau. Perkawinan dengan perempuan diluar dari suku

34 Ibid
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Minangkabau tidak disukai karena bisa merusak struktur adat. Si anak

tidak akan mempunyai suku. sebaliknya, perkawinan dengan laki-laki luar

suku Minangkabau tidak dipermasalahkan karena tidak merusak struktur

adat dan anak tetap mempunyai suku dari ibunya.

Perkawinan yang kurang ideal ini ialah apabila salah satu pasangan

berasal dari selain Minangkabau, khususnya dengan wanita bukan

Minangkabau. Pria Minang yang menikah seperti ini, dianggap merusak

struktur adat Minang, karena ;

a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, bukanlah suku

Minangkabau.

b. Anak yang dilahirkan akan menjadi beban bagi pria minang

itu, karena seorang pria minang bertugas demi kepentingan

bagi sanak saudaranya, kaumnya, dan nagarinya.

c. Kehadiran isteri orang luar Minangkabau dianggap akan

menjadi beban dalam seluruh keluarganya.

3. Perkawinan Terlarang/Pantang35

Perkawinan yang dilarang/pantang dalam adat minangkabau

terbagi kepada 3 hal:

a) Perkawinan yang dilarang sesuai syari’at Islam. Seperti menikahi

ibu, ayah, saudara, anak saudara seibu dan sebapak.

b) Perkawinan yang merusak sistem adat. Yakni kawin keluar baik

laki-laki maupun perempuan (sekarang sudah tidak berlaku agi),

35 Ibid
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menikahi orang yang setali darah menurut garis ibu, orang sekaum

atau orang sesuku.

c) Perkawinan yang dilarang untuk memelihara kerukunan sosial.

Seperti, menikahi orang yang diceraikan kerabat, memadu

perempuan yang sama-sama berkerabat, menikahi anak tiri saudara

kandung atau menikahi orang yang dalam pertunangan.

Sanksi terhadap perkawinan pantang ialah:36

1. Membubarkan perkawinan.

2. Hukum dibuang, dikucilkan, diusir dari kampung

3. Hukuman denda dan meminta maaf kepada semua pihak melalui

suatu perjamuan dengan memotong seekor atau dua ekor ternak.

F. Sekilas Tentang Induk Bako dan Anak Pisang.

Hubungan kekerabatan induk bako anak pisang yaitu hubungan antara

seseorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya disatu pihak, atau

hubungan antara sesorang laki-laki atau perempuan dengan saudara perempuan

dari ayahnya. Dalam bentuk pertama perempuan itu disebut induk bako bagi anak-

anak saudara laki-lakinya. Dalam bentuk kedua laki-laki atau perempuan itu

adalah anak pisang bagi perempuan saudara ayahnya itu.37

Dalam bentuk hubungan ini, seseorang perempuan mempunyai dua arus

hubungan yang berlainan arah yaitu keatas ia adalah anak pisang bagi saudara

perempuan ayahnya dan kebawah ia adalah induk bako bagi anak-anak

saudaranya yang laki-laki. Bagi sesorang laki-laki hanya ada satu arus hubungan

yaitu ia adalah anak pisang bagi saudara perempuan ayahnya, tetapi ia tidak akan

36 Ibid
37Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat

Minangkabau. Op, Cit. h. 201.
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pernah menjadi induk bako bagi anak saudaranya yang laki-laki. Penggunaan kata

“induk” dalam hubungan ini menunjukkan peranan seorang perempuan.38

Sebagaimana dalam bentuk hubungan mamak kemenakan, maka dalam

bentuk hubungan ini, garis arus hubungan adalah secara melereng. Perbedaannya

terletak pada fungsi yang dijalankan. Hubungan mamak kemenakan menjalankan

fungsi laki-laki, sedangkan dalam hubungan bako anak pisang menjalanan fungsi

perempuan. Perbedaan lain terletak dari segi lingkungan hubungan, adapun

hubungan mamak kemenakan berlaku antara sesama rumah gadang sedangkan

hubungan induk bako anak pisang  berlaku antar ruamah gadang.

Hubungan kekerabatan induk bako anak pisang penting dalam kehidupan

keluarga Minangkabau. Dalam kehidupan anak pisang banyak peranan bako yang

dituntut oleh adat, mulai dari saat kelahiran, pada waktu perkawinan dan dalam

kejadian kematian.

Didalam adat Minangkabau menurut asalnya, seseorang ayah tidaklah

intim hubungannya dengan anak-anaknya karena begitu sedikitnya waktu yang

diberikan oleh ayah untuk berdampingan bersama anaknya. Si ayah pulang

kerumah istrinya ketika anak-anaknya telah tidur dan pergi pagi harinya ketika

anak-anaknya masih tidur. Oleh karena itu hubungan induk bako anak pisang

memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berdampingan dengan ayahnya

pada waktu kehadirannya dirumah induk bakonya. Dalam kesempatan itu pula

induk bako menyampaikan pengalamannya untuk mempersiapkan anak pisangnya

yang perempuan untuk sewaktu-waktu berperan sebagi induk bako bagi anak

pisangnya. Proses penyampaian pengalaman dan bimbingan itu berjalan

38Ibid
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berkesinambungan melalui garis perempuan dengan bahan yang diterimanya dari

induk bakonya pula.39

Dalam hubungan induk bako anak pisang itu ada hal-hal yang tidak

mungkin dilaukan di luar lingkungan rumah induk bako, bahkan tidak dirumah

anak pisang itu sendiri, yaitu penyampaian harta oleh ayah kepada anaknya.

Dalam rumah gadang si anak, ayah tidak mungkin memberikan harta kepada

anaknya, baik harta pencaharian apalagi harta pusaka. Tetapi melalui rumah bako

hal tersebut dapat berlaku. Bako dapat menyerahkan harta pencaharian si ayah

kepada anak pisangnya, bahkan juga harta pusaka dalam bentuk hibah, karena hal

itu berarti telah ada persetujuan dari pihak kaum si ayah.

Untuk lebih merapatkan hubingan induk bako dan anak pisang itu cara

yang dianjurkan ialah perkawinan antara seseorang laki-laki dengan kemenakan

ayahnya atau dengan anak mamaknya. Bentuk perkawinan seperti ini dalam

pepatah adat disebut juga sebagai “Kuah terlenggang ke nasi dan nasi akan

dimakan juga”. Seandai perkawinan itu berjalan baik, akan menjadikan hubungan

induk bako dan anak pisang ini semakin baik, yang diibaratkan dalam kata

pepatah dengan “besi baik diringgiti”.40

39Ibid, h.202.
40 Ibid


